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چکیده
کارکنان . اسمیر تشخیص دادتوان آن را در مرحله پیش بدخیمی با آزمایش پاپ هایی است که میسرطان دهانه رحم از جمله سرطان:زمینه و هدف

اي در برنامه غربالگري ود را در آموزش ایفا کنند که عالوه بر دانش و نگرش مثبت، شرکت فعاالنهتوانند نقش موثر خخدمات بهداشتی، در صورتی می
در زمینه پاپ 1389هدف از این پژوهش تعیین دانش، نگرش و عملکرد زنان شاغل در شبکه بهداشت شهرستان گیالن غرب در سال . داشته باشند

.اسمیر و سرطان دهانه رحم بود
جمع . غرب که با روش سرشماري انتخاب شدند مشارکت داشتندنفر از زنان متاهل شاغل در شبکه بهداشت گیالن70این پژوهش در:روش بررسی

هاي مرکزي، ضریب همبستگی با استفاده از شاخصSPSSها توسط نرم افزار تحلیل داده. قسمتی صورت گرفت4ها با استفاده از پرسشنامه آوري داده
.ون آنالیز واریانس یکطرفه انجام شدپیرسون و آزم

داري بین میزان دانش افراد با تحصیالت، شغل و مدت ازدواج آنها رابطه معنی. داشتند) درصد نمره کل2/66(مشارکت کنندگان دانش متوسط :هایافته
بین میزان نگرش و سطح تحصیالت و شغل.داشتند) درصد نمره کل97/68(در زمینه نگرش، مشارکت کنندگان نگرش نسبتا مطلوب . وجود داشت

.بار آزمایش پاپ اسمیر را انجام داده بودنددرصد افراد حداقل یک 7/65در مجموع . داري وجود داشترابطه معنی
موزشی جهت ارتقاء میزان هاي آبا توجه به نقش کلیدي کارکنان بهداشتی در آموزش و تشویق زنان به انجام پاپ اسمیر، تهیه و اجراي برنامه:گیرينتیجه

.رسددانش و عملکرد این افراد ضروري به نظر می
پاپ اسمیرعملکرد، دانش،  نگرش، :واژگان کلیدي 

مقدمه
سرطان دهانه رحم دومین سرطان شایع در زنان 

هزار مورد جدید از این بیماري 440سالیانه حدود ). 1(است
درصد از آن در 80شود که حدود از سراسر دنیا گزارش می

این ). 2(ت ـعه اسـال توسـته یا در حـعه نیافـورهاي توسـکش

سرطان اگر چه به میزان زیادي قابل پیشگیري است اما هنوز 
ترین علت مرگ و میر در دنیاي در حال توسعه به عنوان شایع

عفونت ناشی از ). 3(شود ناشی از سرطان محسوب می
ترین عامل خطر سرطان دهانه ویروس پاپیلوماي انسانی مهم

توان به تعدد تعد کننده میـوامل مسـگر عـاز دی. م استــرح

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، دانشجوي دکتراي تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت-1
دکتراي تخصصی آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران-2
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شرکاي جنسی، رابطه جنسی در سن پایین، مصرف سیگار، 
داشتن سابقه خانوادگی سرطان دهانه رحم، وضعیت اجتماعی 

هاي پیشگیري از بارداري بیش اقتصادي پایین و مصرف قرص
).4(کرد از پنج سال اشاره 

م در ـات مهـم یکی از اقدامـانه رحـرطان دهـري سـغربالگ
پیشگیري از این بیماري است و هدف آن تشخیص ضایعات 
در مرحله پیش بدخیمی و کاهش خطر مرگ ناشی از این 

) 2002(و همکاران )Watkins(واتکینز ). 5(سرطان است 
اشی از هاي ندرصد از تمام مرگ60تا 20بیان کردند که بین 

هاي تواند از طریق بهبود برنامهسرطان دهانه رحم می
پاپ اسمیر یک آزمایش ).  6(غربالگري پیشگیري شوند 

غربالگري براي تشخیص سرطان دهانه رحم در زنان به ظاهر 
سالم است و به عنوان یک رفتار بهداشتی و یک رفتار ارتقاء 

ارد که شواهد معتبري وجود د). 7(گردد سالمت محسوب می
دهد پاپ اسمیر در کاهش سرطان دهانه رحم بسیار نشان می

30هاي جدید بین اي که میزان سرطانموثر بوده است به گونه
درصد در کشورهایی که برنامه مدون غربالگري دارند 78تا 

در ) Amarin(آمارین در پژوهش ). 4(کاهش یافته است 
ورد ـان مـد از زنـدرص8/48د که ـخص شـمش2008ال ـس

طبق نتایج ). 8(اند پژوهش مطالبی در مورد پاپ اسمیر شنیده
یک پژوهش در خصوص دانش و عملکرد زنان ایرانی درباره 

درصد از زنان مورد پژوهش سرطان 8/60سرطان دهانه رحم  
درصد از آنان حداقل یکبار 6/41شناختند و دهانه رحم را می

مظلومی و ). 9(ودند آزمایش پاپ اسمیر را انجام داده ب
8/54اند که در پژوهش آنها اعالم کرده) 2007(همکاران نیز 

بار تست پاپ درصد از افراد حاضر در پژوهش حداقل یک
هاي اهمیت افراد شاغل در حرفه). 10(اند اسمیر را انجام داده

هاي انجام غربالگري مراقبت سالمت به عنوان پیش بینی کننده
). 11(مورد تاکید قرار گرفته است سرطان دهانه رحم 

تی در ـهاي بهداشهـاغل در حرفـضرورت ارتقاء دانش زنان ش

مورد سرطان دهانه رحم و پاپ اسمیر، هم به دلیل نیاز فردي 
خود به عنوان یک زن و هم به جهت تاثیر بهتر در آموزش و 

در یک ). 12(تشویق دیگر زنان به انجام پاپ اسمیر است 
درصد سواالت دانش 8/71هورزان مورد پژوهش به مطالعه، ب

درصد نمره نگرش را کسب 94/81پاسخ صحیح دادند و 
درصد افراد هرگز آزمایش پاپ 3/39کردند، با این وجود 

این پژوهش به منظور تعیین ). 13(اسمیر انجام نداده بودند 
دانش، نگرش و عملکرد زنان شاغل در شبکه بهداشت و 

غرب انجام گرفت تا نتایج آن جهت گیالندرمان شهرستان 
.مداخالت آموزشی مورد استفاده قرار گیرد

روش بررسی
این پژوهش مقطعی به منظور تعیین دانش، نگرش و 
عملکرد زنان شاغل در شبکه بهداشت و درمان شهرستان 

کی ـوم پزشـگاه علـه دانشـاي تابعـدهـاز واح(رب ـغالنـگی
مطالعه آماريجامعه. انجام گرفت1389در سال ) کرمانشاه

شامل زنان شاغل در شبکه بهداشت و درمان شهرستان گیالن
غرب بود که شرط ورود به پژوهش حداقل یکبار ازدواج در 

زن شاغل در مراکز 70تمامبه این ترتیب. نظر گرفته شد
هاي بهداشت، ستاد انی شهري و روستایی، خانهمبهداشتی در

داراي معیار ورود به مارستان شهرستان مرکز بهداشت و بی
با پاسخگویی به پژوهش، با روش سرشماري انتخاب و 

ردآوري ـابزار گ. ارکت کردندـش مشـنامه در این پژوهـپرسش
اطالعات، پرسشنامه چهار قسمتی محقق ساخته شامل موارد 

:ذیل بود
ن، ـس(وال ـس8امل ـردي شـامل اطالعات فـش اول؛ شـبخ

غل، تحصیالت و شغل همسر، مدت ازدواج، تحصیالت، ش
.بود) تعداد حاملگی و روش پیشگیري از بارداري

سوال به صورت 19بخش دوم؛ شامل سواالت دانش شامل 
به سواالت . اي بودسوال چند گزینه3دانم و بلی، خیر، نمی
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نمره، در صورت انتخاب2دانش در صورت پاسخ صحیح 
گرفت و در صورت پاسخ دانم یک نمره تعلقگزینه نمی

.اي تعلق نگرفتاشتباه هیچ نمره
سوال که براي امتیاز 10بخش سوم؛ سواالت نگرش شامل 

از کامال موافقم تا کامال (اي لیکرت بندي از مقیاس پنج درجه
برخی عبارات بصورت معکوس مطرح . استفاده شد) مخالفم
.شدند

یانگر بخش چهارم؛ سواالت عملکرد شامل یک سوال که ب
.عملکرد فرد در خصوص انجام تست پاپ اسمیر بود

سنجیدهاعتبار محتواروشبههاردآوري دادهـگزارـابیـروای
والعهـمطتـجهدهـراحی شـطشنامهـپرسبدین منظور. دـش

س ازـپودـاتید امر ارائه شـاز اسنفر10به تعدادیابیـارزش
وراتـتغییان،ـایشراتـنظوهـاي اولیـهدادهع آوريـجم

.رفتـگرارـقتأییدوردـمودـشدادهآندرالزماصالحات

از طریق آلفاي کرونباخ محاسبه شد که میزان پرسشنامه پایایی 
77/0و براي پرسشنامه نگرش 75/0آن براي پرسشنامه دانش 

جهت رعایت اخالق پژوهش، به افراد یادآوري شد .بود
هنگام ضمنا . ر کامل دارندجهت شرکت در پژوهش اختیا

گردآوري داده ها به مشارکت کنندگان اطمینان خاطر داده شد 
که اطالعات شخصی آنها نزد پژوهشگران محرمانه خواهد بود 

پس از جمع . و نیازي به نوشتن نام و نام خانوادگی آنها نیست
محاسبه نمرهآوري اطالعات، نمرات دانش و نگرش از صد

به صورت دانش ضعیف و نگرش 3/33الی از نمره صفر . شد
ش متوسط و ـورت دانـبه ص7/66ی ـال4/33ره ـی، از نمـمنف
ورت دانش ـبه ص100ی ـال8/66ره ـر و از نمـنظیـرش بـنگ

ها توسط نرم تحلیل داده. خوب و نگرش مثبت طبقه بندي شد
هاي مرکزي، و با استفاده از شاخص17نسخه SPSSافزار 

گی پیرسون و آزمون آنالیز واریانس یکطرفهضریب همبست
.صورت گرفت

هایافته
سال با 07/35میانگین سن مشارکت کنندگان 

هاي پژوهش نشان داد که یافته. سال بود35/4انحراف معیار 
4/21درصد افراد تحصیالت ابتدایی، 6/8از نظر تحصیالت 
صد در20درصد دبیرستان و دیپلم، 3/14درصد راهنمایی، 

درصد دکتراي 1/7درصد کارشناسی و 6/28کاردانی، افراد
درصد افراد 7/45از لحاظ گروه شغلی نیز . اي بودندحرفه

درصد 7/15درصد ماما و بهداشت خانواده، 1/17بهورز، 
درصد شاغلین بخش بهداشت 3/14پیراپزشک و پرستار، 

، و )کارکنان واحدهاي مرکز بهداشت غیر از بهداشت خانواده(
افراد مورد مطالعه در زمینه دانش در . درصد پزشک بودند1/7

درصد نمره را کسب کردند که نشان دهنده 2/66مجموع 
درصد افراد داراي نمره دانش 4/1. دانش متوسط است

درصد داراي 50درصد داراي دانش متوسط و 6/48ضعیف، 
بررسی میزان دانش زنان بر حسب . دانش مطلوب بودند

ت آنها نشان داد که بین میزان دانش زنان و تحصیال
). p>001/0(داري وجود دارد تحصیالت آنها ارتباط معنی

بیشترین میزان دانش مربوط به سطح تحصیالت دکترا و 
. کمترین میزان دانش مربوط به سطح تحصیالت ابتدایی بود

بین میزان دانش و گروه شغلی افراد مورد مطالعه نیز رابطه 
بیشترین دانش مربوط به ). p>001/0(ي مشاهده شد دارمعنی

شاغلین حرفه مامایی و بهداشت خانواده و کمترین میزان 
همچنین بین میزان تحصیالت . دانش نیز متعلق به بهورزان بود

زان ـا میـ، ب)p>003/0(دت ازدواج ـو م) p>002/0(رـهمس
د کمترین میزان دانش افرا. دار وجود داشتدانش رابطه معنی

در خصوص امکان انجام آزمایش در زمان حاملگی و شیوع 
بیشترین . سرطان دهانه رحم به عنوان دومین سرطان شایع بود

5و کمترین درصد پاسخ صحیح به ترتیب مربوط به سواالت 
دانش افراد . بود) درصد9/22(ه -3و سوال ) درصد4/91(
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).p<05/0(داري نداشت پیشگیري از بارداري ارتباط معنیروش ی و ـداد حاملگـر، تعـغل همسـن، شـاي سـبا متغیره

توزیع فراوانی مطلق و درصد پاسخ زنان مورد پژوهش به سواالت دانش در زمینه سرطان دهانه رحم و لزوم انجام .1جدول 
پاپ اسمیر

ف
سواالت دانشردی

غلطنمی دانمصحیح

داد
تع

صد
در

داد
تع

صد
در

داد
تع

صد
در

2434,3912,93752,9دهانه رحم شایع ترین سرطان در زنان است؟سرطان1
کدام یک از عوامل مستعد کننده سرطان دهانه رحم هستند؟2

2941,43347,1811,4ویروس پاپیلوماي انسانیالف
3955,71724,31420)سالگی17قبل از (شروع فعالیت جنسی در سنین پایین ب
5071,41318,6710اي جنسی متعددداشتن شرکج
3448,62028,61622,9مصرف سیگارد
5781,468,6710داشتن سابقه خانوادگی سرطان دهانه رحمه
2637,12535,71927,1داشتن زایمانهاي متعددو
3448,61927,11724,3اقتصادي پایین- وضعیت اجتماعیز
5477,1811,4811,4گاه تناسلی زنانعفونتهاي مکرر دستح
213021302840قاعدگی در سنین پایینط
3245,721301724,3سال قرصهاي پیشگیري از بارداري10مصرف بیش از ي
کدامیک از موارد جزء عالئم ابتال به سرطان دهانه رحم است؟3

5477,11217,145,8داشتن خونریزیهاي نامنظم رحمیالف
4361,41927,1811,4خونریزي یا لکه بینی پس از نزدیکیب
4462,91927,1710خونریزي یا لکه بینی پس از یائسگیج
4767,11622,9710درد لگنید
1622,92941,42535,7درد هنگام ادرار کردنه
4057,11014,32028,6انه رحم را کاهش می دهداستفاده از کاندوم میزان خطر ابتال به سرطان ده4
6491,434,334,3آیا پاپ اسمیر، سرطان دهانه رحم را قبل از ظهور عالئم تشخیص می دهد؟5
4057,11014,32028,6به نظر شما اولین مرتبه اي که پاپ اسمیر باید انجام شود چه زمانی است؟6
3245,757,13347,1یکبار باید تست پاپ اسمیر انجام شود؟به نظر شما هر چند وقت 7
568068,6811,4بهترین زمان جهت انجام پاپ اسمیر در سیکل قاعدگی چه زمانی است؟8
1927,11014,34158,6آیا خانم حامله می تواند آزمایش پاپ اسمیر انجام دهد؟9

درصد 97/68مطالعه در حیطه نگرش در مجموع افراد مورد
نمره نگرش را کسب کردند که بیانگر نگرش نسبتا مثبت افراد 

ها نشان داد که هیچکدام از افراد، نگرش همچنین یافته. بود

رش درصد افراد نگ7/55منفی نسبت به پاپ اسمیر نداشتند و 
حداقل . داشتند) خنثی(نظر درصد نیز نگرش بی3/44مثبت و 

98درصد و 40رش افراد مورد پژوهش و حداکثر امتیاز نگ
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ح ـها نشان داد که بین نگرش و سطهمچنین یافته.درصد بود
). p>032/0(ود دارد ـداري وجیـاط معنـتحصیالت زنان ارتب

ارتباط همچنین بین میزان نگرش و شغل افراد مورد مطالعه
بیشترین میزان نگرش ). p>004/0(دار مشاهده شد معنی

شاغل در حرفه مامایی و بهداشت خانواده و مربوط به زنان
ترین نگرش منفی. کمترین میزان نگرش متعلق به بهورزان بود

نگرانی از تشخیص : طبق میانگین مربوط به عبارت نگرشی

سرطان دهانه رحم با آزمایش پاپ اسمیر بود و بیشترین 
حتی در : کهمیانگین نمره مربوط است به عبارت نگرشی

اي از بیماري هم وجود نداشته باشد چ نشانهشرایطی که هی
میزان نگرش . براي آزمایش پاپ اسمیر مراجعه خواهم کرد

افراد با متغیرهاي سن، تحصیالت و شغل همسر، مدت 
ازدواج، تعداد حاملگی و روش پیشگیري از بارداري ارتباط 

).p<05/0(داري نداشت معنی

نگرش افراد مورد پژوهش در زمینه سرطان دهانه رحم و لزوم انجام پاپ اسمیرمیانگین و انحراف معیار نمرات.2جدول 

ف
انحراف میانگینعبارت نگرشردی

معیار
3,0928/1احتمال دارد من نیز مبتال به سرطان دهانه رحم باشم1
3,291,320به نظرم سرطان دهانه رحم از بقیه سرطانها خطر کمتري دارد2
4,240,984اي از بیماري وجود ندارد، لزومی ندارد براي پاپ اسمیر مراجعه کنموقتی هیچ نشانه3
2,871,413از اینکه با آزمایش پاپ اسمیر سرطان رحم در من تشخیص داده شود نگرانم4
3,571,357از انجام آزمایش پاپ اسمیر احساس خجالت می کنم5
3,960,70سرطان دهانه رحم تردید دارمدر مورد تاثیر پاپ اسمیر بر تشخیص زودرس6
3,771,066به اعتقاد من آزمایش پاپ اسمیر دردناك است7
3,591,302است) گران(انجام آزمایش پاپ اسمیر هزینه بر 8
3,131,350از آلوده بودن وسایل انجام آزمایش پاپ اسمیر نگرانم9
2,991,367راي من تشخیص سرطان دهانه رحم دهد، می ترسماز اینکه آزمایش پاپ اسمیر به اشتباه ب10

درصد افراد مورد پژوهش 7/65از نظر عملکرد، در مجموع 
درصد 3/34حداقل یکبار آزمایش پاپ اسمیر را انجام داده و 

.بودندنیز هیچگاه اقدام به انجام آزمایش پاپ اسمیر نکرده
در زمینه انجام توزیع عملکرد افراد مورد پژوهش.3جدول

پاپ اسمیر
درصدتعدادعملکرد پاپ اسمیر

243/34هرگز انجام نداده
191/27یک بار

1420دوبار
136/18بیش از دو بار

70100جمع

شـرش و دانـن میزان نگـون بیـتگی پیرسـریب همبسـض
)002/0<p (رد ـرش و عملکـن نگـو بی)002/0<p (اط ـارتب

داري را نشان داد اما بین میزان دانش و عملکرد مثبت و معنی
). p<05/0(داري وجود نداشت افراد ارتباط معنی

و نتیجه گیري بحث 
درصد نمره 2/66بر اساس نتایج این پژوهش افراد در مجموع 

دانش را کسب کردند که دانش آنها متوسط ارزیابی شد و با 
طبق نتایج، ). 13،14(هاي مشابه همخوانی دارد نتایج پژوهش

بیشترین میزان دانش مربوط به افراد داراي سطح تحصیالت 
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باالتر است که این مسئله نیاز به ارتقاء تحصیالت و اطالعات 
ار ـتر را آشکنـیالت پاییـراد داراي تحصـی در افـتخصص

داري ارتباط معنی) گروه شغلی(میزان دانش با شغل . سازدمی
همخوانی ) 11(انجام شده در نیجریه را نشان داد و با مطالعه 

بهورزان و پیراپزشکان اطالعات کمتري نسبت به . دارد
در این پژوهش بین میزان آگاهی . پزشکان و ماماها داشتند

دار مشاهده شد اما در نان با تحصیالت همسر ارتباط معنیز
داري بین دو متغیر ارتباط معنی) 15(مطالعه باقیانی مقدم 

با توجه به اینکه زنان شاغل در سیستم . نشدمذکور مشاهده
ترین منابع آموزش به سایر زنان در خدمات بهداشتی اصلی

شوند، طراحی و اجراي خصوص پاپ اسمیر محسوب می
هاي مدون آموزشی براي این افراد امري ضروري به نظر برنامه

. رسدمی
یکی از مشکالت اساسی در مطالعات سنجش دانش افراد، 

اي مانند تحصیالت و شغل افراد ت بودن متغیرهاي زمینهمتفاو
مورد پژوهش و نیز سواالتی است که در پژوهش استفاده 

شود مقایسه پذیري نتایج این مسئله باعث می. شودمی
بر اساس جستجوهاي . مطالعات تا حد زیادي کاهش یابد

انجام شده سواالت پژوهش حاضر با پژوهش علم و همکاران 
که با مشارکت بهورزان استان کرمان انجام شد ) 13(2006

8/71در مطالعه مذکور افراد به . تشابهات قابل توجهی دارد
رسد درصد سواالت دانش پاسخ صحیح دادند که به نظر می

نسبت به افراد مورد مطالعه در پژوهش حاضر دانش بیشتري 
. اندداشته

مثبتی به پاپ در زمینه نگرش، زنان مورد مطالعه نگرش نسبتا 
اسمیر داشتند که این نگرش احتماال ناشی از وجود اطالعات 

. باشدارائه شده در خصوص غربالگري سرطان دهانه رحم می
هاي مشابه نیز که افراد گروه پزشکی و بهداشت و در پژوهش

اند نگرش مثبت افراد به پاپ اسمیر مورد درمان حضور داشته
زنان حاضر در این پژوهش به ).3،13(تایید قرار گرفته است 

تی و دریافت ـات بهداشـستم ارائه خدمـال در سیـل اشتغـدلی
هاي منفی از قبیل میر، نگرشـوص پاپ اسـاطالعات در خص

دردناك بودن آزمایش، احساس خجالت در خصوص انجام 
میر در ـوص کفایت آزمایش پاپ اسـد در خصـآزمایش، تردی

بودن آزمایش پاپ اسمیر تشخیص موارد سرطانی و گران
.نداشتند

در پژوهش حاضر، بین دانش و نگرش، همچنین نگرش و 
داري مشاهده شد که با نتایج عملکرد همبستگی مثبت و معنی

این نتایج تا حدودي ). 13،14(مطالعات دیگر همخوانی دارد 
موید این موضوع است که دانش مطلوب منجر به نگرش 

نیز عملکرد موثر را در پی گردد و نگرش مثبتمثبت می
درصد افراد هیچگاه 3/34از نظر عملکرد، . خواهد داشت

اند که با برخی اقدامی جهت آزمایش پاپ اسمیر نکرده
همخوانی دارد و افرادي که ) 13،14(ها در ایران پژوهش

درصد حجم 7/65اند بار آزمایش را انجام دادهحداقل یک 
نسبت به افراد مورد مطالعه در نمونه را تشکیل داده اند که 

و نسبت به ) 15-8،18(ها به مراتب بیشتربرخی پژوهش
. کمتر است) 19،20(برخی مطالعات 

توجه به دانش، نگرش و عملکرد زنان شاغل در سیستم ارائه 
خدمات بهداشتی و درمانی در خصوص پاپ اسمیر، هم به 

که در دلیل نیاز فردي و هم به دلیل نقش کلیدي و موثري
ارائه آموزش و تشویق سایر زنان به انجام پاپ اسمیر دارند 

تا زمانی که دانش، نگرش و عملکرد زنان ). 12(مطرح است 
توان شاغل در سیستم خدمات بهداشتی ضعیف باشد نمی

مشارکت فعال و خود جوش سایر زنان جامعه را در این 
شی هاي آموزطراحی و اجراي برنامه. خصوص انتظار داشت

تواند بر در خصوص سرطان دهانه رحم و پاپ اسمیر می
دانش کارکنان زن شاغل در سیستم بهداشتی بیفزاید و منجر به 
نگرش مثبت ایشان شود که در نهایت باعث افزایش عملکرد 

ت نتایج این پژوهش در ـد اسـامی. دـد شـواهـخا ـت آنهـمثب
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ت ارتقاء هاي آموزشی جهطراحی، تدوین و اجراي برنامه
دانش، نگرش و عملکرد زنان شاغل در سیستم خدمات 

.بهداشت و درمان واقع گردد

تشکر و قدردانی
ما کهانیعزیزکلیه بدینوسیله از همکاري صمیمانه 

یـاري رساندند، تشکـر و قـدردانیام این پژوهش ـدر انجرا
.نماییممی 

منابع

1- Al Sairafi M, Mohamed AF. Knowledge, attitudes, and practice related to cervical cancer screening
among Kuwaiti women. Med Princ Pract. 2009; (18): 35–42.
2- Wong LP, Wong YL, Low WY, et al. Knowledge and awareness of cervical cancer and screening among
Malaysian women who have never had a Pap smear: a qualitative study. Singapore Med J. 2009; 50(1): 49-
53.
3- Kabir M, Jliyasu Z, Abubakar IS, et al. Awareness and practice of cervical cancer screening among
female health professional in Murtala Mohammed specialist hospital, Kano. Niger Postgrad Med J. 2005;
12(3): 179-182.
4- Nakalevu Susana M. The knowledge, attitude, practice and behavior of women towards cervical cancer
and Pap smear screening: a cross sectional study in the Rewa subdivision. MPH dissertation. Fiji School of
Medicine. 2009: 12-15.
5- Renshaw A. Analysis of error in calculating the false negative rate in the interpretation of cervicovaginal
smears. Cancer. 1997; 81(5): 264-271.
6- Watkins M, Gabali C, Winkleby C, et al. Barriers to cervical cancer screening in rural Mexico.
International Journal of Gynecological cancer. 2002; 12(5): 475-479.
7- Blesch KS, Prochaska TR. Cervical cancer screening in older women: Issues and intervention. Cancer
Nurs. 1991; 14(3): 141-147.
8- Amarin O, Badria LF, Obeidat BR. Attitudes and beliefs about cervical smear testing in ever-married
Jordanian women. Eastern Mediterranean Health Journal. 2008; 14(2): 389-97.
9- Ramezani Tehrani F, Mohammad K, Rahgozar M, et al. Kenowlege and practice of Iranian women
toward cervical cancer. J Reprod Infertil. 2001; 2(1): 50-56. (In Persian)
10- Mazloomy Mahmood-Abad SS, Shahidi F, Abbasi-Shavazi M, et al. Evaluating knowledge, attitude and
behavior of women on reproductive health subjects in seven central cities of Iran. J Reprod Infertil. 2007;
7(4): 391-400.
11- Nwobodo EI, Malami SA. Knowledge and practice of cervical screening among female health workers
in Sokoto: North Western Nigeria. Niger Post grad Med J. 2005; 12(4): 255-257.
12- Anya SE, Oshi DC, Nwosu SO, et al. Knowledge, attitude and practice of female health professionals
regarding cervical cancer and Pap smear. Niger J Med. 2005; 14(3): 283-286.
13- Alam M, Mohammad Alizadeh S, et al. Knowledge, attitude and practice of Behvarzes working in
healthcare centers of Kerman Medical Sciences University toward Pap smear. Medical Journal of
Hormozgan University. 2007; 10(4): 379-386. (In Persian)
14- Khojasteh F. The Study of knowledge, attitude and practice about cervical cancer and Pap smear of
women those visited Zahedan health center clinics. Scientific Medical Journal. 2004; (41): 1-9. (in Persian)



دانش، نگرش و عملکرد زنان شاغل در شبکه بهداشتیبررس50

90پاییز و زمستان،2يارهـمـش،1يدورهیی،هاي پرستاري و ماماي مراقبتمجله

15- Baghiani Moghadam MH. Survey on knowledge, attitude and practice of 15-49 years age group married
women related to Pap smear test in Yazd city in 2001. Journal of Mazandaran University of Medical
Sciences. 2003; 13(40): 79-85. (in Persian)
16- Gamarra CJ, Araújo Paz PE, Griep HR. Knowledge, attitudes and practice related to Papanicolaou
smear test among Argentina’s women. Rev Saude Publica. 2005; (39)2: 1-4.
17- Ki mK, Yu ES, Chen EH, et al. Cervical cancer screening knowledge and practices among Korean-
American women. Cancer Nurs. 1999; 22(4): 297-302.
18- Mutyaba T, Mmiro FA, Weiderpass E. Knowledge, attitudes and practices on cervical cancer screening
among the medical workers of Mulago Hospital, Uganda. BMC Medical Education. 2006; (6): 13.
19- Yu CK, Rymer J. Women’s attitude to and awareness of smear testing and cervical cancer. British
Journal of family planning. 1998; (23): 127–33.
20- Coughlin SS, Uhler RJ. Breast and cervical screening practices among Hispanic women in the United
States and Puerto Rica, 1998–99. Preventive medicine. 2002; 34(2): 42–51.



51 Abstract Nursing & Midwifery Care Journal (NMCJ) Vol. 1, No. 2, 2011

Knowledge, Attitude and Practice of Female Employees of Health Network in Guilan-
Gharb County about Cervical Cancer and Pap Smear

2Dehdari T,1Khezeli M
1 Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran

2 Assistant professor of Health Education, Dept. of Health Education and Health Promotion, School of Public Health, Tehran University of Medical

Sciences, Tehran, Iran

niversity of Medical Sciences,PhD student in Health Education and Promotion, Kermanshah UCorresponding Author:
Kermanshah, Iran

Email: khezelimehdi@yahoo.com

Background and Objectives: Cervical cancer can be recognized in pre-malignancy phase using Pap smear

test. Health services employees can play an important role in educating women to participate in regular

screening program. The purpose of this study was to determine knowledge, attitude and practice of female

employees of health network in Guilan-Gharb about Pap smear and cervical cancer in 2011.

Material and Methods: In this study, 70 women were recruited. Data were gathered using a four-part

questionnaire. Data were analyzed using central indexes, one way ANOVA test, and Pearson correlation

coefficient.

Results: Participants had moderate knowledge (66.2% of the total score). There was a significant

relationship between the knowledge with education, job, duration of marriage, and number of pregnancy.

Participants had optimum attitude (68.97% of the total score). There was a significant relationship between

the attitude with education, job, and the number of pregnancy. In total, 65.7% of the participants had once

undergone a Pap smear test.

Conclusion: Health employees have important role in educating and encouraging women to do Pap smear

test; so, it is essential to promote their own knowledge, attitude, and practice on the Pap screening test.

Keywords: knowledge, attitude, practice, pap smear
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